




Fugir dessas formas pré-formatadas

é relativamente simples, e pode

começar com uma banal folha de

papel. Manipular esse meio barato

é um exercício interessante para

explorar o espaço físico, e muitos

artistas e designers têm provado da

versatilidade desse meio. Tantos,

que viraram outro livro da Gestalten,

Papercrafts, lançado em outubro.

Foi uma grata surpresa aqui para a

redação encontrar essa publicação

e foi, sem dúvida, uma confirmação

dessa tendência. Mas como toda

moda pode ser passageira, fica a

pergunta: será que ela teria bons

motivos para ficar?

DESDOBRANDO A
CRIATIVIDADE

Quando os chineses inventaram o

papel, sua função primordial era

guardar e transmitir conhecimento.

Isso não mudou muito até que foi

criado o computador. O chip e demais

tecnologias que seguem avançando

supriram essa demanda com muito

mais eficiência.

Embora não seja de hoje que o

papel seja usado também para fazer

arte, o fato de não sermos mais

tão dependentes dessa mídia cria

outras possibilidades para ela. Robert

Klanten, no prefácio de Papercrafts,

coloca da seguinte maneira: "Como

aconteceu com a revolução que levou

a documentação visual passar da

fotografia à pintura, o deslocamento

de uma tecnologia por outra liberta

esse meio antes considerado 'fora de

moda' e 'irrelevante' de sua função

pragmática primordial e isso permite

que artistas e cientistas igualmente

se apropriem desse meio, agora

valorizando sua versatilidade e sua

idiossincrasia".

Ou seja, quando libertamos o papel

de ser primordialmente um meio

de transmitir e armazenar dados,

abrimos o leque de suas aplicações,

talvez com maior ênfase artística,

como aconteceu com a pintura.

Podemos cortar, dobrar, colar, rasgar,

queimar, amassar e transformar de

acordo com a nossa vontade.

Para o artista dinamarquês Peter
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Su Blackwell, designer inglesa, faz desde ilustrações para revistas
como Vogue até ambientações de vitrines somente em papel.
Esse trabalho apresentado fazer parte de uma série artística
chamada A Cirl in the Woods.

Projeto do artista Bert Simons, uma reprodução baseada no seu
rosto em papel. Ele incentiva outras pessoas a montarem seus
próprios clones.

Callesen, "a folha é neutra e aberta

para ser qualquer coisa". Apropriado

para descrever o trabalho de Callesen,

que cria imagens tridimensionais a

partir de folhas de papel, ora cenários

inteiros, ora figuras que parecem estar

ganhando vida. Seu trabalho enfatiza

as possibilidades que a criatividade

encontra mesmo em algo banal.

Basta ter habilidade de fazer o papel

seguir a manipulação paciente de

quem o controla. Ou pelo menos

tenta controlar, como acredita a

holandesa Ingrid Siliakus. "O papel é

orgânico e tem uma mente própria.

É um material que pede cooperação

e não manipulação" aponta a

artista. Ela, que realiza projetos com

arquitetura de papel, um método

desenvolvido pelo japonês Masachiro

Chatani, sugere que qualquer um

que quiser trabalhar com esse tipo de

arte deve se arriscar. "Depois que eu

entendi a matemática dos trabalhos

de Chatani, ficou muito mais fácil

colocar minha personalidade no

trabalho".

Experimentar com as características

tangíveis do papel, sua textura,

transparência e cores sem dúvida

demanda paciência e insistência pra

criar, não só algo bom, mas algo

novo. E exemplos inspiradores não

faltam. A russa Yulia Brodskaia acabou

se voltando especialmente ao quiling,

técnica com a qual ela cria várias

curvas com tiras coloridas de papel.

O americano Michael Velliquette cria

explosões de cores com pedacinhos

de papéis. O brasileiro Carlos Meira

desenvolve cenários inteiros usando

recortes precisos, vincos e colagem.

A dinamarquesa Mette-Sofie Ambeck

sobrepõe camadas, brincando com

as sombras que o papel vai criando.

Brian Dettmer, também americano,

cava enormes livros antigos para

revelar mensagens aos pedaços. E

Julien Vallé, do Canadá, segue uma

linha já bem propagada de esculturas

geométricas que depois se misturam a

efeitos digitais.

No entanto, o controle sobre o

processo criativo manual é bastante

distinto daquele que nasce no

computador.

Exceto quando o programa resolve

fechar por conta própria ou travar, fica

muito mais fácil controlar o processo

de criação no computador. O designer

segue automaticamente batendo

botões e comandos, com o grande

bônus da função "desfazer"para

resolver qualquer erro. Por outro lado,

acredita Klanten, "os artistas que se

voltam ao trabalho manual







Klanten explica que essas identidades

virtuais que criamos não falam mais

sobre quem somos, mas como

gostaríamos de ser ou ser percebidos.

Para ele, voltarmos a trabalhar com

técnicas manuais pode nos ajudar

a recuperar a valorização de nossa

realidade tangível. "Nesse clima de

limites meios borrados entre fatos

verdadeiros e força do pensamento,

a volta ao reino do tangível, para as

criações físicas, não só permite que

redescubramos nossa raízes 'reais'

como dá um passo a mais em acabar

com a exageração estilizada. Criar

uma extensão de nós mesmos que

não pode ser falseada ou ignorada

com o toque de um botão requer

compromisso e cuidado".

No design, essa mesma preocupação

tem que existir. Com tantas trocas

de informações e de tendências de

estilos que acabam monopolizando

a criatividade, quão fácil é cair nessa

tendência e apenas reproduzir?

Especialmente se a exigência em usar

uma técnica específica vem do cliente

que quer seguir determinado estilo.

Cario Giovani defende que é papel

do designer orientar o cliente dentro

desse processo e Julien Vallé

compartilha dessa mesma

percepção. "Há uma questão

de uns dois anos, o papercraft,

entre outras técnicas manuais,

passou a ser uma tendência e muitos

clientes vêm a mim por isso, mas não

tenho receio de negar caso eu pense

que não é o meio adequado".

O design não acontece no

computador, nem mesmo no papel.

É fruto da habilidade e conhecimento

do profissional em resolver problemas

de natureza visual. O incentivo em

trabalhar com meios diferenciados,

como neste caso, o papel, é para

que os profissionais tenham mais

ferramentas para tangibilizar idéias

e conceitos. Mas Vallé ressalta que

o designer precisa encontrar no
Cario Giovani - Paper toy do músico
Tom Zé para MTV.
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meio disso tudo uma forma própria

para se sobressair. "Quando um tipo

específico de arte se torna popular,

'cria-se um movimento de muitas

pessoas o seguirem. Acho que

significa que você tem que encontrar

um jeito de fazer com que um bom

design surja desse monte de trabalho.
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